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Formanek Gyula alpolgármestert  
a nyár elején elfogadott idôsügyi  
koncepcióról, annak tartalmáról és  
a hozzá kapcsolódó tervekrôl  
kérdeztük.

2012. július elején módosultak az 
egészségügyi szolgáltatók kapacitá-
sai és területi ellátási kötelezettségei. 
Miként érinti ez a ferencvárosi beteg-
ellátást?

Július 27-én Londonban kezdôdik a 
XXX. Nyári Olimpia. Az ötkarikás 
játékokra induló magyar csapatban 
hárman képviselik a Ferencvárost, 
mindannyian az FTC sportolói.

Testvérvárosi iskolák közös táborozása Balatonlellén 
Hagyományosan jó kapcsolatokat ápol hosszú évek óta Ferencváros önkormányzata a határon túli testvérvárosokkal: a ro-
mániai Sepsiszentgyörggyel, a szlovákiai Királyhelmeccel, az ukrajnai Beregszásszal, a szerbiai Magyarkanizsával. Legfôbb 
megnyilvánulási formája ennek a Ferencvárosi Önkormányzat balatonlellei ifjúsági táborában évente megrendezett közös tá-
borozás.

Az idén június 19-én érkeztek a diák-
csoportok és kísérôik egy hétre Bala-

tonlellére. A diákok közül senki nem volt 
még itt a táborban, és mint bemutatkozó 
mûsoruk bevezetôjében elhangzott, egyi-
kük sem járt még nemhogy a táborban, 
de a Balatonnál sem. A legnagyobb be-
nyomást a tó, a vidék tette mindnyájukra. 
Rendkívüli teljesítményre, jó tanulmányi 
eredményre vagy valamilyen versenyen 
való kimagasló szereplésre volt szükség 
ahhoz, hogy eljuthassanak a kiválasztot-
tak Balatonlellére. Ennek ellenére találtak 
ismerôsöket az itt jelen lévôk soraiban, a 
ferencvárosi diákok közül ugyanis néhá-

nyan már megfordultak a testvérvárosok 
hasonló rendezvényein. 

Az idelátogató diákok felkészültségé-
rôl és a táborban uralkodó remek légkör-
rôl a táborba érkezô önkormányzati ve-
zetôk is meggyôzôdhettek június 26-án: 
Formanek Gyula alpolgármester, T. Zug-
gó Tünde, az alpolgármester kultúráért 
felelôs fômunkatársa, Illyés Miklós, a hu-
mán ügyek bizottságának vezetôje, Gás-
pár László, a Humánszolgáltatási Iroda 
vezetôje, valamint Pap Ágnes, a szervezé-
si iroda vezetôje.

A vendégek és a tábor lakói különféle 
bemutatkozó elôadások vagy vidám jele-

netek formájában ismerkedhettek meg az 
ideérkezô testvérvárosok nevezetességei-
vel vagy éppen a bemutatott produkció-
kon keresztül a testvérvárosok jövendô 
mûvészeivel. Végül a hét során közösen 
próbált és megszeretett produkciók zár-
ták a bemutatót.

A diákok bemutatkozó elôadásán túl 
talán Formanek Gyula alpolgármester 
szavai aratták a legnagyobb sikert a szer-
vezôk, a tanárok és a diákok körében egy-
aránt, miszerint az önkormányzat szán-
dékai szerint jövôre is lesz hasonló tábor 
Balatonlellén!

-míves-

„deáktól” diáknak
Június 12-én délelôtt a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 

színháztermében százhuszonegy gyermek kapta meg a 
„deák” Közalapítvány emléklapját, és kilenc – általános 
iskolai tanulmányait befejezô – diák teljesítményét jutal-
mazták emlékéremmel.
A „deák” Közalapítvány célja, hogy az anyagi okok miatt 

hátrányos helyzetû, de tehetséges és szorgalmas diákok támo-
gatásával csökkentse a szociális helyzetbôl fakadó esélyegyen-
lôségi deficitet, és ezzel segítse az arra érdemes tanulók jövôjé-
nek megalapozását.

(folytatás a 3. oldalon) 
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap min-
den munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdeklôdni 
lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
páros hét kedd, 16–18 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve 
elôzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 
510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általá-
nos iskola könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-
5633-as telefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
második kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. 
Elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
hónap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 16–17.30 óra, FEsZ-Oktatási stúdió (IX., 
Mester u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont (IX., Haller u. 27.)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, 
vagy elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Hidasi Gyula, 10. evk. (MsZP): minden hónap elsô 
péntek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., To-
ronyház u. 3/a) Telefon: 280-7195, e-mail: polg09ro@
elender.hu.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Hidasi Gábor (MsZP): minden hónap elsô péntek, 
9–11 óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@free-
mail.hu.

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés 
alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Pál Tibor (MsZP): minden hónap második péntek, 
16–18 óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
MsZP-irodája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70 333-1713

(folytatás az 1. oldalról) A díjátadót Klujber Róbertné kuratóriumi elnök nyi-
totta meg, majd a Weöres sándor általános Iskola alsós diákjai adtak elô egy 
részletet A négyszögletû kerek erdô címû, mára már klasszikussá vált Lázár 
Ervin-mesébôl, a felsôsök pedig szabó Magda Abigél címû darabjából ké-
szült musical részletével kedveskedtek az összegyûlt diáktársaknak. Formanek 
Gyula oktatásért felelôs alpolgármester köszöntôjében a jövô felnôttjei iránt 
érzett mai felelôsségrôl és az oktatás-nevelés fontosságáról beszélt. Ezt köve-
tôen kezdôdött a színpadon a taneszköz-támogatással járó emléklapok átadása, 
ebben T. Zuggó Tünde, a közalapítvány alelnöke segédkezett az alpolgármester 
úrnak. 

Ebben a tanévben kilencen kaphatták meg a „deák” emlékérmet és az ezzel 
járó külön jutalmat, amellyel a közalapítvány elismerte a felsô tagozaton vég-
zett kiváló munkát és a közösségi életben nyújtott kiemelkedô teljesítményt.

 Grozdits

Idén is van Játszó-szerda
Újra itt a nyár, a nagybetûs VAKáCIÓ! Ami a gyereknek 

öröm, a szülôknek, pedagógusoknak fejtörést okoz; hol 
és hogyan tudják értelmesen eltölteni szabad idejüket gyerme-
keink nyáron?

Ehhez ad segítséget a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és 
sport Nonprofit Kft. szervezésében a Játszó-szerda program-
sorozat, amely a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával va-
lósulhatott meg, immár második alkalommal. 

2012. június 20-tól minden szerdán 10-tôl 11 óráig színházi 
elôadás vagy kézmûves-foglalkozás várja a gyerekeket a József 
Attila-lakótelepen, a Napfény–Dési Huber–Csengettyû utca ál-
tal határolt Nagyjátszótéren. Tavaly a néphagyományok megôr-
zése volt a palettán, ez évben az állatok a fô tematika. Elsô alka-
lommal a Térszínház Kacor király meg a többiek címû egyórás 

elôadását láthatta a közönség. Az interaktív mesejátékot gyer-
mekek és felnôttek egyaránt nagyon élvezték. „Igazi kihívást je-
lent ez a fellépés a színész számára is, hiszen nem a megszokott 
színházi környezetben,  hangosítás nélkül, minimális díszlettel 
és kellékkel kell a fôként gyerekekbôl álló közönség figyelmét 
lekötni” – mondja Szamosvári Gyöngyvér, a Térszínház egyik 
fellépô színésze.

A következô szerdán, június 27-én Borbényi Éva népi 
kézmûves segítségével igazi macskakövek, szebbnél szebb 
macskákat ábrázoló díszkavicsok készültek a kézmûves-
foglalkozáson. A további Játszó-szerda-programokról a Face-
bookon található naprakész fényképes információ, illetve a Jó-
zsef Attila-lakótelepen elhelyezett hirdetôoszlopok plakátjain.

K.É.R.

Tájékoztató a nyári szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ferencvárosi Polgárokat, hogy Buda-
pest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a nyári 
szociális gyermekétkeztetés biztosításához közel 4 millió Ft ösz-
szegû támogatást nyert el. Így a nyári idôszakban 2012. augusz-
tus 17-ig meleg ebédet biztosíthatunk a rászoruló gyermekek 
számára. (Az étkeztetést csak azok a gyermekek vehetik igény-
be, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-
nek, valamint nem töltötték még be a 18. életévüket.)

A nyári szociális gyermekétkeztetés ellátására kijelölt 
kerületi intézmények: Belsô-Ferencváros – Molnár Ferenc 

általános Iskola, 1095 Budapest, Mester utca 19.; Külsô-Fe-
rencváros – Weöres sándor általános Iskola, 1098 Budapest, 
Lobogó utca 1.

Az étkeztetés feltételei és további részletek: Budapest Fô-
város IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Len-
hossék u. 24–28. Tel.: 215-1077/345; fax.: 217-7105; e-mail: 
humanszolg@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadás: hétfô 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00; www.ferencvaros.hu
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Önkormányzati ülés
Nyár elején, június 7-én is összeült Ferencváros önkormányzatának képviselô-testülete, hogy az aktuális kérdéseket rendes ülés 
keretei között tárgyalja.

A napirendi pontok elfogadása után, de még napirend elôtt 
Martos Dániel képviselô úr jelezte, hogy az egyik ellenzéki 

párt által jegyzett kerületi kiadvány megpróbálta negatív színben 
feltüntetni a kerület kulturális életében történt változásokat. Ez 
a kezdeményezés – dr. Bácskai János polgármester hozzászólá-
sa értelmében – már csak azért is kontraproduktívnak bizonyult, 
mert a kiadvány éppen azon a napon került a választók postalá-
dájába, amikor megjelent a Ferencvárosi Tavaszi Fesztivál prog-
ramfüzete, amely körülbelül kétszáz programot tartalmaz.

A majdnem kéttucatnyi napirendi pont között több olyan is 
akadt, amely közérdeklôdésre tarthat számot. A képviselô-tes-
tület megalkotta és – 14 „igen” és 3 „nem” szavazat mellett – 
nagy többséggel elfogadta az új vagyongazdálkodási rendeletet, 
amelynek célja, hogy biztosítsa az önkormányzat tulajdonának és 
a tulajdonába kerülô vagyonának védelmét, a vagyon értékének 
megôrzését, és elômozdítsa a vagyon gyarapítását az önkormány-
zat kötelezô és önként vállalt feladatainak eredményes ellátása ér-
dekében. A rendelet a jogi környezet változásait és az elmúlt évek 
tapasztalatait ötvözve minden részletre kiterjedôen szabályozza 
a vagyongazdálkodás témakörébe tartozó ügyeket, s ezzel lehe-
tôséget teremt arra, hogy átlátható, követhetô gazdálkodás által 
a kerület megôrizze és gyarapítsa pénzügyi és gazdasági erejét.

Az képviselôk megalkották és elfogadták a kitüntetések ala-
pításáról és adományozási rendjérôl szóló rendeletet tervezetét, 
és azt kifüggesztésre alkalmasnak találták. Az új rendelet célja, 
hogy megakadályozza ennek az elismerési formának a kiürese-
dését és „devalválódását”, és egyúttal a kitüntethetôk és kitünte-
tendôk körét is pontosítsa. Pál Tibor javaslatára az is bekerült a 
rendeletbe, hogy a javaslattétel elôtt egy hónappal értesíteni kell 
azokat, akik javaslatot tehetnek a kitüntetések adományozására.

A testület egyhangú igennel fogadta el a „deák” Közalapít-
vány tavalyi mûködésérôl szóló beszámolót. Késôbb hosszabb 
vitát váltott ki a tavaly átadott Vendel utcai tornacsarnok hasz-
nosítására kiírt pályázat várható eredménye, hiszen a tornacsar-
nokot úgy kell hasznosítani, hogy a Leövey Klára Gimnázium 
által alapfeladatokra lefoglalt idôn túl bevételt termeljen, s ne az 
önkormányzat kiadásait növelje.

A képviselô-testület – sok egyéb „apróbb” kérdés mellett 
– elfogadta a második félévre vonatkozó képviselô-testületi 
munkatervet, amelyben hónapokra bontva szerepelnek az elôre 
láthatóan döntést igénylô feladatok. Utolsó napirendi pontként, 
sürgôsségi javaslat keretében elfogadták a Ferencvárosi Parko-
lási Kft. vezetôjének lemondását, és határozatban rendezték a 
lemondás kapcsán elôállt helyzetet. G. K.

Felhívás
A Budapest Fôváros IX. Ker. Ferencváros  

Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes  

veszélyeshulladék-gyûjtési akciót hirdet  
2012. július 28-án, szombaton 9.00–13.00 óra között.

helyszínek: 
Napfény utca (ABC elôtt), Bakáts tér (a polgármesteri  

hivatal épülete elôtt), Lenhossék utcai park (a park Márton 
utcai oldalán).

A háztartásban feleslegessé váló alábbi  
hulladékokat gyûjtjük:

elem, akkumulátor, elektronikai hulladék; festékpatronok 
és -kazetták; fénycsô, villanykörte; lejárt szavatossá-

gú gyógyszer; növényvédô szer; festékes-, hígítósdoboz, 
rongy; fáradt olaj; használt étolaj; tisztítószerek, dezodoros 

flakonok; oldószerek; ragasztómaradékok; levegôszûrô; 
olajszûrô; savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek.

A gyûjtést az .A.s.A. Magyarország Kft. szakemberei vég-
zik. Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt 
kerülnek a szeméttelepre, komoly környezeti problémákat 

okoznak. Környezetünk védelme érdekében kérjük, akción-
kat minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe venni. 

A további gyûjtések idôpontja: 2012. szeptember 22., 
október 20., december 1.

PálYáZATI Felhívás
Ferencváros Önkormányzata 

„Társasházankénti szelektív  
hulladékgyûjtés 2012” 

címmel pályázatot hirdet a kerületben lévô társasházak részére.

A pályázat célja: 
házankénti szelektív gyûjtés bevezetése társasházak rész-

vételével. Az önkormányzat közremûködô cég segítségével 
társasházanként 2 db színkódhelyes, szabvány-,  

megfelelô feliratozással ellátott 240 l-es konténert biztosít  
a társasházaknál keletkezô papír- és mûanyag hulladék  

(palack + fólia, zacskó) lépcsôházi begyûjtésére.

A pályázati eljárás résztvevôje lehet: 
Budapest IX. kerületi társasházak. 

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat írásban, zárt borítékban 2012. aug. 31-ig 

postán vagy személyesen kell benyújtani Budapest  
Fôváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatához,  
Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs részére  

(1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. em. 35. szoba,  
vagy az Ügyfélszolgálati Irodán).  

A borítékra rá kell írni az alábbi szöveget:  
„Pályázat házankénti szelektív hulladékgyûjtés 2012”

A pályázat pontos, részletes leírásáról további információk 
a 217-1725-ös telefonon, illetve  

a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen,  
valamint a www.ferencvaros.hu oldalon szerezhetôk be.

A teljesség felé – Elfogadták a kerületi idôsügyi koncepciót

Június 7-i ülésén a Ferencvárosi Önkormányzat képviselô-testülete elfogadta a 2012-tôl 2014-ig terjedô idôszakra szóló idôs-
ügyi koncepciót. Ennek apropóján beszélgettünk Formanek Gyula alpolgármesterrel.

– Mi indokolta az idôsügyi koncepció 
kidolgozását?

– Magyarország az öregedô társadal-
makhoz tartozik. A 65 év feletti népesség 
részaránya a teljes népességhez viszonyít-
va 16,7 százalék. Ferencvárosban ez az 
arányszám 18 százalék, tehát magasabb a 
magyarországi átlagnál.

– Milyen életkortól számítja a program 
az idôskor fogalmát?

– Az idôsödés szempontjából határ-
kônek a gazdasági aktivitás megszûnése 
tekinthetô. A nyugdíjba lépés a legtöbb 
ember számára az életvitel és az élet-
mód alapvetô megváltoztatásával jár, így 
az öregedés kezdete ténylegesen ehhez a 
fordulóponthoz köthetô. A nyugdíjazás 
következtében felszabaduló idô és energia lehetôvé teszi, hogy 
az idôsödô ember azzal foglalkozhasson, amivel még életében 
szeretne. Ennek alapfeltétele, hogy ezt az idôs ember felismerje 
és megfogalmazza, másrészt hogy a társadalom, a környezet el-
ismerje ennek fontosságát. A „teljesség” elnevezés Eriksontól, 
egy analitikus pszichológustól származik, aki elôször fogalmaz-
ta meg, hogy a személyiség fejlôdése a halálig tart, s az élet 
utolsó szakaszának legfôbb célja a teljesség életérzésének az 
elérése. Ferencváros önkormányzata ezért választotta a „Teljes-
ség felé” elnevezést idôsügyi koncepciójához. Fontos, hogy a 
program nyújtotta lehetôségeknek széles körû elérhetôsége le-
gyen, ugyanakkor lényeges, hogy azok az egyén és a társada-
lom teljességét szolgálják. Az elnevezés sokak számára ismerô-
sen csenghet Weöres sándor azonos címû tanulmánykötetébôl, 
amely szintén a harmónia megteremtésérôl, az önelfogadásról 
szól.

– Az idôsekrôl való gondoskodás azonban nem új keletû 
dolog Ferencvárosban…

– Ferencváros önkormányzata 2011-tôl a Feszgyi keretein 
belül mûködô szociális szolgáltató Központon keresztül gon-
doskodik az idôskorúak ellátásáról; alapellátás keretében étkez-
tetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást végez az idôsek 
klubjaiban. szakosított ellátást nyújt az Idôskorúak átmeneti 
Otthonában, de itt említhetem az FMK programjait, az internet-
szoba mûködését is. A kerület vezetése, felismerve az idôsügyi 
helyzettel való aktív foglalkozás szükségességét, 2011 júliu-
sában létrehozta a kerületi Idôsügyi Tanácsot. Ugyanebben az 
évben az önkormányzat csatlakozott a XI. kerület által kezde-
ményezett, önkormányzatok közötti összefogáshoz, amelynek 
célja a közös tudás és tapasztalat felajánlása az országos idôs-
ügyi helyzet javítása érdekében a hazai idôspolitika formálói 
számára. Az eddigi hagyományokkal ellentétben nem „felülrôl” 
irányított módon, elôre meghatározott programelemekhez való 
kapcsolódást várunk elsôsorban, hanem a kisközösségek ön-
szervezôdô erejében bízva az alulról jövô kezdeményezések fel-
karolását tekintjük az önkormányzat feladatának.

– Milyen programok valósulhatnak meg a koncepció ke-
retében?

– Különféle, önszervezôdéses alapon létrejött szabadidôs 
programok, klubok (sakk, kártya, asztalitenisz, tánc, nosztalgia 
– fontos ezeknek a hatékony kommunikációja a kerület többi 
idôse számára), alkotómûhelyek létrejötte különbözô amatôr 
mûvészeti csoportok bevonásával, a Médiamûhely fokozatos 
fejlesztése által a kerületi médiumokban való folyamatos meg-
jelenés biztosítása. 

– 2012 az EU javaslata alapján az aktív idôsödés és a nem-
zedékek közötti szolidaritás európai éve. Hogyan jelenik meg 
ez a programban?

– A programok minden esetben a kölcsönösség elvén ala-
pulnak, rá kell ébreszteni a fiatal generációt arra, hogy az idô-
sek olyan tudás és tapasztalatok birtokában vannak, amelyek 
éppannyira fontosak a mindennapi életben való eligazodásban, 
mint a fiatalok által birtokolt, már-már természetesnek tekinten-
dô készségek, képességek. 

– Vannak-e konkrét programötletek?
– Csak ízelítôül néhány: „A nagyim és én” fotópályázat, 

amelyre unokák és nagyszülôk jelentkezhetnek, „Az én Ferenc-
városom” vetélkedô, amely a Helytörténeti Egyesület által meg-
rendezésre kerülô hagyományos vetélkedô kibôvítése lehetne. 
Ennek során a nyugdíjas és az iskolás korosztály aktív együtt-
mûködése valósulhatna meg. „Ne félj, mesélj!”: meseolvasás 
kicsiknek és nagyoknak, fiókkönyvtárakkal együttmûködve fo-
lyamatosan, esetleg a kerületben élô nyugdíjas színészek bevo-
násával. Tervezzük a „Fogadj örökbe nagyit!”, „Fogadj örökbe 
unokát!” akciókat. Tervezzük továbbá fiatalok idôseknek szóló 
„elôadásait” internet-, számítógép-, mobiltelefon-használatról. 
Fordítva pedig: idôsek fiataloknak szóló elôadásait, élménybe-
számolóit szakmájuk szépségérôl és nehézségeirôl a pályavá-
lasztás megkönnyítése érdekében.

– Milyen anyagi eszközök állnak rendelkezésre a célok 
megvalósításához?

– Az év elején ötmillió forintot különítettünk el erre a célra, 
a korábban meglévô és mûködô programok színvonalának eme-
lésére, kommunikációjára, egy egységes arculat megteremtésé-
re, a tapasztalatok kiértékelésére.

 K. K.
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Az átalakuló egészségügyrôl – szakmai és lakossági fórum

A kormány egészségpolitikájával összhangban, az Országos 
Tisztifôorvosi Hivatal határozatainak értelmében 2012. jú-

lius elején módosultak az egészségügyi szolgáltatók kapacitá-
sai és területi ellátási kötelezettségei, ami természetesen érinti a 
ferencvárosi betegellátást is.

Az önkormányzat – tájékoztatási kötelezettségének eleget 
téve – június 27-re szakmai fórumot hívott össze a Ferencvá-
rosi Egészségügyi szolgáltató Oktatóközpontjában, július 3-ra 
pedig lakossági fórumot (képünkön) a Molnár Ferenc általá-
nos Iskola ebédlôjébe. Mindkét fórumon dr. Radnai Zoltán, az 
Egyesített szent István és szent László Kórház-Rendelôintézet 
fôigazgatója tájékoztatta az egybegyûlteket.

A fôigazgató úr annak a véleményének adott hangot, hogy az 
egészségügy átalakítása már nem várathatott tovább magára, s a 
most megkezdôdött folyamat végeredményeként a Ferencváros-
ban élôk jobb helyzetbe kerülnek. Az Egyesített szent István és 
szent László Kórház, valamint a hozzá tartozó Merényi Gusztáv 
Kórház 1800 ágyából mindössze 70 kerül más intézménybe. Az 
sem a „világ végére”, csupán az utca túloldalára, a semmelweis 
Egyetem Klinikájára, ahol jobbak a körülmények. Az ágyszám-
csökkenés kizárólag a szemészeti, urológiai és bôrgyógyászati 
fekvôbeteg-ellátást érinti, a járóbeteg-rendelés tehát változatla-
nul mûködik az érintett intézetekben. A bôrgyógyászati fekvô-

beteg-ellátás átkerült az egyetemhez, de például a sebkötözések, 
kezelések továbbra is igénybe vehetôk – járóbeteg-ellátás for-
májában – az István Kórházban.

A változtatás jogosságát illusztrálandó elmondta, hogy a 
Nagyvárad tér környezetében – három kilométeres sugarú kö-
rön belül – nyolc szemészeti és kilenc urológiai mûtô mûködött 
ez ideig. Lássuk be, ebben nincs túl sok ráció! A szétszórt tevé-
kenységek koordinációja és koncentrációja a szakmai színvonal 
javulásával jár, hiszen ott, ahol nemcsak alkalmanként végeznek 
beavatkozásokat, nagyobb biztonságban tudhatja magát a beteg.

Végezetül a lakossági fórumon még egy, sokakat érintô in-
formációt közölt dr. Radnai Zoltán: a háziorvosok beutalási 
rendje a továbbiakban is változatlan marad. G. K.

sikeres egyezkedés – lakossági fórum a Gát sétány közbiztonságáról

A nyolcvanas évek végén kezdôdött középsô-ferencvárosi városrehabilitációt sokan példaértékûnek tartják. A kerületben ta-
pasztalható városmegújító törekvések létjogosultságát sem vitatja senki. Ennek egyik eleme, hogy a régi, közel százéves utcákat 
átjárható sétányokkal kívánták összekötni az új építésû, modern negyeddel. Az ötlet nyilván jó, a mindennapok azonban azt 
igazolták, hogy ennek a megvalósítása korántsem olyan egyszerû. Ezért is hívtak össze június 20-án lakossági fórumot, hogy a 
Gát sétány környékén kialakult közbiztonsági helyzetet megvitassák az ott élôk és a kerület vezetôi.

nem elôször találkoztak a felek a témában; a Bokréta utca 
13–15.-ben élôknek – összesen 140 lakást érint ez – jó ide-

je sok gondot jelent, hogy a házaikat összekötô területet, lévén 
az közterület, nem lehet lezárni, s így itt az átlagosnál több a 
betörés, lopás, szinte folytonos a hangoskodás, utcára piszkítás, 
rossz a közbiztonság.

A fórumot dr. Bácskai János polgármester nyitotta meg és 
vezette, jelen volt Formanek Gyula alpolgármester, az önkor-
mányzati képviselôknek csaknem fele, Fuxreiter Róbert kerü-
leti rendôrkapitány, Szûcs Balázs fôépítész, Rimovszki Tamás, a 
közterület-felügyelet vezetôje, dr. Ördögh Brigitta aljegyzô és 
még több, a témában illetékes szakember.

A lakók úgy érzik, igazán egyszerû dolgot kérnek: biztonsá-
guk, nyugalmuk érdekében zárhassák le az érintett területet egy 
kerítéssel, illetve kapuval. Ennek érdekében társadalmi aktivi-
tásra és anyagi áldozatra is készek: az érintett szakhatóságoktól 
beszerezték és benyújtották az önkormányzathoz a szükséges 
elvi hozzájárulásokat, elkészíttették a terveket, kivitelezôt ke-
restek, és hajlandóak lakásonként hatezer forintot áldozni a ke-
rítés elkészítésére. Csakhogy a dolog korántsem ilyen egyszerû, 
mivel a szóban forgó terület közterület, amelynek használatát 
érvényes jogszabályok rendezik.

sok szó esett még az estébe nyúló fórumon az objektív és 
szubjektív biztonságérzetrôl, elôbbi nyilván a bejelentett esetek 
száma alapján mérhetô, utóbbi nehezebben definiálható, alap-
vetôen mégiscsak az ott élôk komfortérzete árulkodik róla. Az 
pedig a fórum hangulatának tanúsága szerint messze van a jótól.

Egyben minden érintettnek közös a célja: sikerüljön operatív 
megoldást találni az évek óta húzódó problémára. Dr. Bácskai 
János polgármester ígéretet tett rá, hogy néhány héten belül – 
még az igazgatási szünet kezdete elôtt – igyekeznek megtalálni 
a jogi megoldást arra, hogy a terület korlátozottan este 10 és 
reggel 6 óra között zárható legyen. Úgy tûnt, a  lakóközösség 
képviseletében megjelent lakók a kompromisszumos megoldás-
sal megelégedve távoztak a fórumról. 

(kk)

Új elfogadóhelyek csatlakoztak a Ferencváros Kártyához
Már több mint 60 ferencvárosi vállalkozásnál kaphatnak értékes ajándékokra váltható pontokat a Ferencváros Kártya tulajdonosai. A kártyák 
folyamatosan igényelhetôek a Kártyaregisztrációs Ponton, az alábbi címen: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/A. Nyitva tartás (ebédidô: 12.00–
12.30): hétfôn 9.00–17.00, kedden 9.00–17.00, szerdán 9.00–18.00, csütörtökön 9.00–17.00, pénteken 9.00–16.00 óra között. További információk 
a www.fvkartya.hu és a helyi tarifával elérhetô +36-21  202-8003-as vonalas ügyfélszolgálati számon. 

Az elfogadóhelyek teljes listája a tevékenységi körükkel
– Vision Képkeret Stúdió, Lónyay u. 58. (képkeretezés, -restaurálás)
– Budapest Antikvárium Kft., Üllôi út 11–13. (könyveladás)
– Pasta Rossa Kft., Ráday u. 45. (étterem)
– H & H Telecom Bt., Lónyay u. 42/a (telefonszerviz)
– Car-Magine Kft., Ráday u. 19. (ruha- és ékszerárusítás)
– Ráday Gourmand Kft., Ráday u. 34. (étterem)
– Lónyay Patika, Lónyay u. 5. (patika)
– Ferencvárosi Patika Bt., Üllôi út 65–67. (patika)
– Dr. UD Patika Bt., Ferenc krt. 12. (patika)
– Paracelsus Étterem, Üllôi út 119. (étterem)
– Humánpolitika Bt. Viola Ruhaszalon, Üllôi út 109/c (esküvôi- és alkalmi-

ruha-szalon) 
– Mixtequa Pizzéria, Üllôi út 113. (pizzéria)
– ANH-QUAN 2010 Kft., Ernô u. 30–34. (étterem)
– Püski–Masszi Könyvesház Kft., Mester u. 37–39. (könyvkereskedelem)
– Contour Divat Kkt., Ferenc krt. 12. (fehérnemûüzlet)
– AQUA NOVA Kft., Márton u. 14/b (szikvíz- és italszaküzlet)
– Holttengeri Sóbarlang Szolgáltató Kft., Erkel u. 6. (sóbarlang)
– Video-Part Kft., Ferenc krt. 46. (szórakoztatóelektronika-kereskedelem)
– Pirula-Pont Kft., Dési Huber u. 20. (patika)
– Lélekhajó Kft., Ernô utca 30–34. (temetkezés)
– Horeco Kft. (Veranda Étterem), Vendel u. 9. (étterem)
– Pörkölt-Ház Kft., Tûzoltó u. 46. (mozgó étterem)
– Kies Kft., Bakáts tér 8. (Fornetti, édességbolt)
– Antea Temetkezési Kft., Mihálkovics u. 12. (temetkezés)
– Belsô Barlang Kft., Mihálkovics u. 4. (életmódközpont)
– Trattoria Étterem & Cafe, Ráday u. 16. (étterem)
– Pesti Vendéglô, Ráday u. 11–13. (étterem)
– Wang Mester Kft., Telepy u. 24. (étterem)
– Red Cafe, Ráday u. 14. (étterem)
– Fagyöngy Patika Bt., Boráros tér 3. (patika)
– Claro Bistro, Ráday u. 35. (étterem)
– Sir William, Ráday u. 9. (étterem)
– Tengirs Plus Kft., Üllôi út 107. (sörözô)

– Szinpatikeres Kft., Üllôi út 105. (festék-
bolt)

– Két Tündér 2011 Kft., Üllôi út 109/c (szép-
ségszalon)

– Gond-viselés Nonprofit Kft., Thaly K. u. 40. 
(ajándéktárgyak értékesítése)

– High-Care Center, IT Wind Kft., Sobieski J. u. 15–17. (kozmetika)
– Jazz Cafe, SZLCS-FOOD Kft. Viola u. 35/b (kávézó)
– Üvegpalota, dr. Sasvári Anna, Bokréta u. 34. (ékszerek és dísztárgyak)
– Nyomtass Olcsón, Optimum Partners Kft., Bakáts tér 8. (toner kis- és nagy-

kereskedés)
– Utazási iroda, O.K. Travel Kft., Bakáts tér 2. (utazási iroda)
– Borcsányi Ruha- és Bôrtisztító Kft., Mester u. 41/a (ruha- és bôrtisztító)
– Agaphe Family Kft., Viola u. 31–33. (szolárium)
– Wellmed Kft., Könyves K. krt.12–14. (egészségmegôrzô szaküzlet)
– Attractive Pub & Restaurant, Ráday u. 34. (étterem)
– Kaltenberg Carevec Étterem, Kinizsi u. 30–36. (étterem)
– Fehérholló Carevec Étterem, Fehérholló u. 2. (étterem)
– Aristo Angro E.V., Bokréta u. 28. (harisnya-, zokni-, fehérnemûdiszkont)
– Novetex Matrac Kft., Üllôi út 95. (matrac, biomanufaktúra)
– Pálma Pizzéria Kft., Viola u. 48. (pizzéria)
– Dzambhala Kft., Lenhossék u. 31. (étterem)
– Makimpex 2000 Kft., Üllôi út 103. (hangszergyártás, -forgalmazás)
– Jáde Optika Kft., Mester u. 46. (optika)
– Idilko Kft., Ipar u. 2. (szépségszalon)
– Siboro Bt., Mester u. 46. (papír-, írószerbolt)
– Virágszerviz.hu Kft., Ferenc tér 11. (virágbolt)
– Gasztro-Verde Kft., Tûzoltó u. 78–80. (étterem)
– 6 Mikron Medical Kft., Ferenc krt. 7. (orvosi szerviz és kereskedés)
– Baby&Co. Kft., Ipar u. 2/b (bababolt)
– Juristas Kft., Tompa u. 19. (követeléskezelô)
– Fixir ’88 Bt. Pizza Mester, Mester u. 37–39. (pizzéria)
– Kind Halláscentrum, Üllôi út 34. (hallókészülék-szaküzlet)
– Toyota Tsusho Euroleasing Hungary Kft., Gyáli út 42. (gépjármû-értékesí-

tés, -szerviz)

Igazgatási szünet az önkormányzatnál
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Fôváros IX. Ker. Ferenc-
város Önkormányzatának képviselô-testülete 2012. augusztus 
6. napjától augusztus 17. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. 

A polgármesteri hivatal az igazgatási szünet tartama alatt 
zárva tart, kivétel a Közszolgáltatási és Okmányiroda, a Humán-
szolgáltatási Iroda, valamint a Posta shop. Az ügyfélfogadási 
rendünk az alábbiak szerint alakul:

2012. augusztus 6-tól 17-ig az ügyfélfogadás helye és ideje 
változatlan.
KÖZsZolgálTATásI és oKmánYIrodA
1.  Anyakönyvi  Csoport (Bakáts tér 1.): hétfôn 8.00–18.00, 
szerdán 8.00–18.00, pénteken 8.00–12.00 óra között.
2.  Okmánycsoport  és  Ügyfélszolgálati  Csoport (Bakáts tér 
14.; Ügyfélszolgálati Kirendeltség, Toronyház u. 3/b): hétfôn 

8.00–18.00, kedden 8.00–16.00, szerdán 8.00–18.00, csütörtö-
kön 8.00–16.00, pénteken 8.00–14.00 óra között.
3. Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség: kedden 8.00–
16.00, csütörtökön 8.00–16.00 óra között.
humánsZolgálTATásI IrodA
(Lenhossék u. 24–28.): hétfôn 8.00–18.00, kedden 8.00–16.00, 
szerdán 8.00–16.00, csütörtökön 8.00–16.00, pénteken 8.00–
12.00 óra között.
Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egysé-
geknél csökkentett létszámmal történik, az esetleges várakozá-
sért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését kérem. 
Köszönettel:

dr. Ördögh Brigitta s. k. aljegyzô
dr. Nagy Hajnalka jegyzôh.
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Kilencvenéves az önálló magyar gyermekfogászat
A Mester utcában volt a központi intézmény

meglehetôsen lesújtó adatokat ismertetett dr. Farkas Péter 
szakfelügyelô fôorvos a kilencvenéves önálló magyar 

gyermekfogászat létrejöttének tiszteletére a Mester utcai Mol-
nár Ferenc általános Iskola aulájában rendezett ünnepségen.

Országos felmérések szerint a hatéves gyerekek mintegy 30 
százalékának már nem ép a fogazata, a 18 évesek körében pedig 
már minden harmadiknak van hiányzó foga. 

A megemlékezés helyszínválasztása természetesen nem volt 
véletlen. Ugyanis az itt, ebben az épületben kialakított gyer-
mekfogászat volt az 1922-ben Budapesten beindított hat önálló 

gyermekfogászati rendelô központi intézete, amelyet az ameri-
kai Vöröskereszt segítségével hívtak életre. Ebbôl az alkalomból 
a rendelô várójában Formanek Gyula alpolgármester emléktáb-
lát leplezett le.

De volt egyéb oka is az ünnepségnek: ezúttal került sor 
egy új, pályázat keretében elnyert összegbôl kialakított kezelô-
egység átadására. A megújult rendelôt dr. Széles Klára vezetô 
fôorvos mutatta be a megjelenteknek, aki éppen harminc éve 
dolgozik az intézményben, és ennek megfelelôen jól ismeri a 
kerületi adottságokat. Elmondása szerint az itteni tapasztalatok 
az utóbbi tíz esztendôben kedvezôbb képet mutatnak az orszá-
gos helyzetnél: a nagycsoportos óvodások, kisiskolások köré-
ben végzett felmérések szerint itt „csak” 15 százalékra tehetô a 
már „kikezdett” fogazatú kisgyerekek aránya, és nem mellékes 
az sem, hogy a legtöbb óvodában megszokott dolog az ebéd utá-
ni fogmosás.

A barátságos fogorvosi rendelô sokat segít a félelmek le-
küzdésében és annak elérésében, hogy a gyerekek ne rettegve 
várakozzanak a vizsgálatra. Az a kisgyerek, aki az óvodai, is-
kolai szûrôvizsgálatok alkalmával megismerkedik a fogorvosi 
rendelôk világával, ahol többnyire semmi kellemetlen élményt 
nem szerez, csak ismereteket kap a szájápolásról, a helyes táp-
lálkozásról, biztos, hogy felnôttként is könnyebben, nem eleve 
szorongó érzésekkel keresi fel panaszával a fogorvost. Nem két-
séges, hogy a mostani, eszköztámogatási programban megvaló-
sult fejlesztés sokat segíthet ezen a „komfortérzeten”.

-kk-

Semmelweis-nap – a magyar egészségügy napja
minden év július 1-je a magyar 

egészségügy legnagyobb ünnepe. 
194 évvel ezelôtt ezen a napon született 
semmelweis Ignác, az anyák megmentô-
je, a gyermekágyi láz okának és gyógy-
módjának feltalálója. Ô volt az elsô, aki 
a gyermekágyi lázat nem önálló kórkép-
nek, hanem fertôzés következményének 
tekintette. Rájött, hogy ezt a fertôzést 
maguk az orvosok terjesztik: a boncolást 
is végzô szülész-nôgyógyászok adják át 
vizsgált nôbetegeiknek. Megoldásként 
semmelweis a klórmészoldatos kézfer-
tôtlenítés bevezetéséért küzdött. Nevét 
orvostörténeti múzeum, emléktábla és 
egyetem is büszkén viseli. 

születésnapjának évfordulóján or-
szágszerte megemlékezéseket tartanak 
az egészségügyi intézményekben, és el-
ismeréseket osztanak az egészségügyben 
dolgozóknak.

Minthogy július 1-je az idén vasár-
napra esik, a Ferencvárosban június 20-
án tartották a közös ebéddel egybekötött 
megemlékezést a József Attila-lakóte-

lepen lévô Mozgásszervi Rehabilitációs 
Centrum udvarán. Dr. Kovács József, a 
Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató 
Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, és köszönetet mondott a 
kerületi önkormányzatnak a mûködésük-
höz nyújtott támogatásért. szükség is van 
nagyon erre a támogatásra, hiszen óriási 
a feladat; a FEsZ kezelésében lévô négy 
rendelôben évente 200-250 ezer beteg 
fordul meg.

Dr. Bácskai János polgármester biz-
tosította a jelenlévôket arról, hogy az 
önkormányzat továbbra is minden le-
hetséges eszközzel támogatni fogja az 
egészségügyi intézményeket, parlamenti 
képviselôként pedig azért munkálkodik, 
hogy az egészségügy önkormányzati kéz-
ben maradjon. 

A teljes munkaidôben foglalkoztatott 
egészségügyi dolgozók munkájuk elis-
meréséül tízezer forint értékû szent Er-
zsébet-utalványt kaptak. Ágostonné Gáb-
riel Magdolna (képünkön), aki több mint 
harminc éve dolgozik védônôként a kerü-

letben – az utóbbi években vezetô védô-
nôként –, az emberi erôforrások miniszte-
rének a dicsérô oklevelét is átvehette.

 (kk)

„legzöldebb” a Kosztolányi-iskola
A ferencvárosi Kosztolányi Dezsô Általános Iskola nyerte az E.ON Zöld Bajnokok elnevezésû környezetvédelmi versenyét, 
amellyel a vállalat a kisiskolások figyelmét szeretné felhívni a takarékos energiafelhasználás fontosságára. 

A Global Action Plan (Globális Akcióterv) elnevezésû nem-
zetközi környezetvédelmi szervezet 6–14 éves diákok 

számára kidolgozott Zöld Bajnokok Programja ma már négy 
országban, Nagy-Britanniában, Magyarországon, spanyolor-
szágban és Olaszországban is mûködik. A projekt a legfiatalabb 
nemzedék figyelmét szeretné felhívni a takarékos energiafel-
használás fontosságára egy kreatív és játékos versengés keretei 
között.

Az E.ON Hungária és a Global Action Plan nemzetkö-
zi környezetvédelmi szervezet idén másodszor kiírt versenyén 

12 iskola diákjai dolgoztak azon, hogy társaikat takarékosságra 
ösztönözzék. Az iskolák csaknem egy éven át tartó munkáját az 
E.ON önkéntes munkatársai támogatták.

A részt vevô iskolák értékelésekor az E.ON a kampány öt-
letességét és megvalósítását, valamint azt figyelte, hogy mek-
kora energiamegtakarítást értek el az iskolák a program hatá-
sára. A Kosztolányi Dezsô általános Iskola diákcsoportja 20 
fôbôl állt, Tóth Szabolcs tanár úr vezetésével. „Több hónapon 
át tartó iskolai versenyt hirdettünk az osztályok között, amely 
az egész iskolát megmozgatta és bevonta a programba. Palack-

hatvan év az emberek szolgálatában

A hitbôl fakadó derût és biztonságot sugárzó Kerényi Lajos 
atya gyémántmiséjére – pappá szentelése hatvanadik év-

fordulójának megünneplésére – június 24-én, vasárnap került 
sor a szent Kereszt-plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmise elején a plébánia világi elnöke adta 
át azt a titokban készített emlékkönyvet, amely Lajos atya 
barátainak és tanítványainak visszaemlékezéseibôl állt össze 
erre az ünnepi alkalomra. Ezután Görbe László, a szent Mar-
git Gimnázium igazgatója köszöntötte az ünnepeltet, majd 
Labancz Zsolt piarista tartományfônök nyújtotta át XVI. Be-
nedek pápa oklevelét. Vargha Miklós Péter esperes után Fe-

rencváros polgármestere, dr. Bácskai János szólt a templomot 
egészen megtöltô népes gyülekezethez, és köszönetet mondott 
mindazért, amit a plébános úr embertársainkért tett hosszú, 
példamutató élete során.

A papi hivatás kihívásairól szóló prédikációt Lajos atya 
egykori egyetemistatársa, Takács Nándor Jusztin nyugalma-
zott székesfehérvári püspök mondta.

A csaknem kétórás szertartás végén Lajos atya áldást osz-
tott, az ünnepség pedig – oldottabb hangulatban – a templom 
udvarán folytatódott.

 G. K.
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Igyon egy szódát Ferencvárosért!
Talán mindenkinek jólesik egy pohár hûvösen gyöngyözô, buborékos szóda ebben a tikkasztó me-
legben! Pláne, ha ezzel a szomjoltáson túl jót is tehet.

Nyár elején indult az „Igyon egy szódát Ferencvárosért!” program. A Nándori cukrászda tulajdo-
nosa által kitalált és a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által indított szokatlan gyûjtési formához 
már több cukrászda, kávézó és étterem is csatlakozott.

– A program lényege – mondja Scsaurszki Tamás –, hogy az eladott szóda után a vendéglátós 
bizonyos összeggel támogatja az alapítványt, de ez nem merül ki ennyiben. A befizetett összeg célját 
is meghatározhatja az adományozó. Amikor pedig elég pénz gyûlik össze a szódából, és kiírjuk a 
pályázatot, akkor a projektet támogató vendéglátóhelyek képviselôi részt vehetnek a pályázatok el-
bírálásában is. Nemcsak a pénzgyûjtésben várunk aktivitást, de az elosztásban is. Azt reméljük, hogy 
senkire nem ró túl nagy terhet, hogy igyon egy szódát ebben a melegben, és így támogassa kerületi 
lakossági és közösségi programok megvalósítását. G.

A show folytatódik 
Egy 18 éves roma fiú viszontagságos bukdácsolása Buda-
pesten

A IX. kerületi Karaván színház társadalmi célú országos kampányt 
indított azért, hogy a roma és nem roma emberek közötti szeren-

csés találkozások is megfelelô nyilvánosságot kapjanak. E kampány 
része A show folytatódik címû elôadásuk, amely Budapesten legköze-
lebb július 24-én 19 órai kezdettel a Fészek 
Mûvészklub (VII., Kertész u. 36.) szín-
padán lesz látható. Az interaktív produk-
ció során a nézôk segíthetik is a játékost, 
hogy jó döntéseket hozzon. Az alkotók 
az elôadás után beszélgetésre várják a 
nézôket a Fészek kerthelyiségében. To-
vábbi információk: www.romapage.hu.

A roma kultúra csillogása
valószínûleg nincs még egy olyan kisebbség Ferencváros-

ban, amelynek tagjai a romákhoz hasonló lelkesedéssel és 
nagy számban hajlandók lennének részt venni egy kulturális se-
regszemlén, amelyet nyáron, június utolsó szombatján, ráadásul 
hôségriadó idén rendeznek! Az említett „elrettentô tényezôk” 
ellenére sokan voltak kíváncsiak a kilencedik alkalommal meg-
rendezett Roma Kulturális Fesztiválra a Ferencvárosi Mûvelô-
dési Központ színháztermében.

Az elsôként felcsendülô zenés produkciót követôen Forma-
nek Gyula alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Rö-
vid beszédében hitet tett a roma integráció mellett, s köszönetet 

mondott a szervezôknek és a fellépôknek is. Az elsô felvonás-
ban ízelítôt kaphattunk a Karaván Társulat ôsszel bemutatásra 
kerülô színdarabjából, amelynek társadalmi üzenetérôl Nyáry 
Oszkár színmûvész mesélt a közönségnek.

A fesztivál sztárvendége L.L. Junior volt, akinek dalait 
együtt harsogták kicsik és nagyok.

A két „felvonásra” osztott, hosszú és tartalmas mûsorban jól 
megfért egymás mellett az énekes, zenés, táncos produkció és 
még a divatbemutató is; a tradicionális és kortárs elemeket fel-
vonultató program jól mutatta, hogy a roma kultúra él és virág-
zik Ferencvárosban. G. K.

Autósok a Csarnok  
tér környékén
Jól járnak a személyautóval közlekedôk, ha félre-
rakják a helyismeretbôl fakadó rutint, és figyelme-
sen közlekednek a megújuló Csarnok téren és kör-
nyékén.

A „Belsô-Ferencváros kulturális negyed fej-
lesztése” elnevezésû projekt keretében megújuló 
tér átalakítása a tervek szerint ôszig húzódik. A fel-
újítás ideje alatt a közlekedôk találkozhatnak lezárt 
utcákkal, zsákutcákkal, parkolási tilalommal, új 
parkolóhelyekkel és megváltozott forgalmi irányú 
utcákkal is. A bevezetett változtatásokból adódó 
kellemetlenségek kis odafigyeléssel elkerülhetôk, 
de aki fel akar készülni, részletes információkat ta-
lálhat a www.ferencvaros.hu honlapon.

forrás: www.ferencvaros.hu

Júliusi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1904. július 15-én leégett az ország 
egyik legnagyobb üzeme, a Hungária 
Mûtrágya- és Kénsavgyár. Hazánk elsô 
nehézvegyipari vállalatát a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank kezdeményezésé-
re hozták létre 1890-ben. A gyár fôbb 

termékei közé tartozott a marónátron, a 
klór, a sósav, a hipó, különféle enyvek, 
mûtrágyák, ásványi sók és növényvé-
dô szerek. A gyárégés városszerte nagy 
feltûnést keltett, a füst 20-25 kilométer 
távolságból is látszott. A katasztrófát ha-

mar kiheverte a vállalat, és a Kén utcai 
gyár mellett 1936-ban kezdték meg az 
Illatos úti telep építését. Az 1949. évi 
államosítás után az egyes telephelyek 
különváltak, majd 1962-ben a Kén utcai 
Budapesti Kénsavgyár és az Illatos úti 
Hungária Vegyimûvek Budapesti Vegyi-
mûvek néven újra egyesült. 

1930 júliusában vehette használatba 
a ferencvárosi lakosság a Dandár utcai 
népfürdôt. Tisztasági fürdônek is hív-
ták, mivel elsôsorban a környéken élôk 
tisztálkodási igényeit volt hivatva kielé-
gíteni. A legtöbb középsô-ferencvárosi 
család olyan, a századfordulón épült 
lakásokban élt, ahol nem volt fürdôszo-
ba. Természetesen Ferencváros nem az 
egyedüli kerület volt a fôvárosban, ahol 
az ilyenfajta igények kielégítése egy-

re sürgetôbb feladattá vált, de az elsô, 
ahol kerületi fenntartású tisztasági fürdô 
épült. A K. Császár Ferenc által tervezett 
fürdôt már 1936-ban továbbfejlesztették, 

majd az 1970-es években gyógyfürdôvé 
alakították. Vizét a Gellért fürdôbôl hoz-
ták át elôször kocsikon, majd vezeték se-
gítségével.  Gönczi

gyûjtô versenyt rendeztünk, ahol 2180 liternyi palack össze-
gyûjtése volt a cél, ennyiben férne el egyetlen tanítási órán 
megtermelt szén-dioxid. A palackok látványos helyen, az is-
kola bejárata melletti biciklitárolónál gyûltek. Kb. egy hét alatt 
összegyûjtötték a gyerekek a 2180 litert. Majd volt egy közös 
laposra taposó akció, végül a palackok szelektív gyûjtôbe ke-
rültek. Igyekeztünk minden diákot és pedagógust rávenni arra, 
hogy minél takarékosabban használják az áramot” – sorolta a 
tanár úr.

Az E.ON Zöld Bajnokok Programban való részvétel során 
a Kosztolányi 8514 kWh-val csökkentette éves elektromos-
áram-fogyasztását. Ez az éves szén-dioxid-kibocsátás 3,2 ton-

nás csökkentésével egyenértékû, ami egy háztartás éves szén-di-
oxid-kibocsátásának megspórolását jelenti. A gyôztes iskola 
egy diákja így foglalta össze tapasztalatait a versenyrôl: „Ami-
óta részt veszek ebben a programban, már otthon is odafigyelek 
arra, hogy amikor nem használok valamit, akkor kikapcsoljam. 
Még a szüleim is megszokták, hogy mindig mindent lekapcso-
lok” – mondja Boncz Norbert Zöld Bajnok.

A gyôztes diákok egyhetes táborozást nyertek, az iskolájuk 
pedig nagy értékû könyvutalványt kapott.

A jutalom mellett legalább annyit ér az a tudás, amellyel si-
kerülhet a gyerekek generációjának egy tisztább, környezetbarát 
világot felépíteni. kk

Tisztelt Adózó! A 2012. évben megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjármûadó-mentesség feltételei.

A változás értelmében a gépjármûadó-fizetés alóli mentesség az ún. „7 pon-
tos” I. fokú orvosi szakvélemény igazolása alapján legkésôbb 2012. december 
31-ig áll fenn. Ahhoz, hogy 2013. január 1-jétôl is igénybe vehessék a mentes-
séget (függetlenül attól, hogy a mozgáskorlátozottság állapota végleges vagy 
sem), az alábbi dokumentumok valamelyikét kell adóhatóságunkhoz eljuttat-
niuk 2012. december 31-ig:
ELSôDLEGESEN
– a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedôképesség 

minôsítésérôl kiadott szakvélemény-másolat;
MáSODLAGOSAN
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló, 

1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás megálla-
pításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló 
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény-másolata;

–  a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító 

betegségekrôl és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM-rendelet 
3. számú mellékletében meghatározott igazolás tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos gyermekrôl, kizárólag mozgáskorlátozott gyermek ese-
tében.

Amennyiben Ön a fent nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik, akkor a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál (1146 Bp., Thököly u. 82. Tele-
fon: 462-6500) közlekedôképességének minôsítése céljából vizsgálaton kell 
részt vennie, vagy a meglévô orvosi dokumentumokkal az Okmányirodát kell 
felkeresnie, amely megkeresi a szakértôi szerveket a szakvélemény kiadásá-
nak céljából. (Felhívom figyelmét, hogy a szakértôi szerv a szakvéleményt 60 
napon belül adja ki.)

Az újonnan kiállított szakvéleménnyel az Adóirodán kezdeményezheti a 
gépjármûadó-fizetési kötelezettség alóli mentesség igénylését.

Dr. Nagy Hajnalka jegyzô megbízásából Berner József irodavezetô
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Séták, túrák mindenkinek  A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

Ahogy a tél hidege, úgy a nyár klimatikus viszontagságai 
sem tarthatják vissza a ferencvárosi természetbarátokat 

a túrázástól.
Július 19-én, csütörtökön 9-kor a Keleti pályaudvar pénz-

tárcsarnokában, a lépcsôfeljárónál várnak azokra, akik részt 
szeretnének venni a tápiószentmártoni sétán.

Július 28-án „Lejtmenet a Normafától a Himnusz-emlék-
mûig” elnevezéssel lehet túrázni a Normafa–Csillebérc–Vég-
vári-szikla–Máriamakk–Budakeszi-útvonalon.   Találkozás 
9-kor a széll Kálmán téren. A lejtmenet hossza hét kilomé-
ter, a szintkülönbség megközelítôleg mínusz kétszáz méter.

Augusztus 4-én a táv az elôzôhöz képest csak két kilo-
méterrel több, a szintkülönbség is nagyjából azonos, csak az 
elôjele nem negatív. A találkozás helye és idôpontja is egyezô 

az elôzôvel, az útvonal pedig: Csillebérc–Végvári-szikla–sor-
rento–Ló-hegy–szekrényes–Huszonnégyökrös–Budaörs.

Augusztus 9-én Veszprém, a királynék városa a ferencvá-
rosi túrázók célja. Találkozás 8-kor a népligeti Volán-pénz-
táraknál. A városnézésben az évszázados nevezetességek 
mellett helyet kap az állatkert és a sisi és Zita királyné életét 
bemutató tárlat is.

Augusztus 11-én a Bugacra, Magyar Törzsi Gyûlésre in-
duló portya résztvevôit reggel negyed nyolckor a népligeti 
autóbusz-pénztáraknál várja Kiss Ádám túravezetô. A várható 
programokról a Kurultaj.hu oldalon érdemes tájékozódni.

Jól jár, ha velünk jár!
Hívja és várja a FERENCVáROsI TERMÉsZETBARáT 

EGYEsÜLET! Telefon: 06-70 212-1288; www.ftesetatura.hu

Három fradista az olimpián
Július 27-én fellobban a láng a londoni 

olimpiai stadionban, és megkezdôdik 
a XXX. Nyári Olimpia. 

Az ötkarikás játékokon hárman kép-
viselik a Ferencvárost, mindannyian az 
FTC sportolói. 

A 29 éves Bácsi Péter birkózó 2008-
ban a 74 kg-os súlycsoport Európa-baj-
nokaként utazott el a pekingi olimpiára, 
ahol az ötödik helyen végzett úgy, hogy 
az elôdöntôben a késôbbi aranyérmes-
tôl kapott ki nagy küzdelemben. Az idei 
Eb-n ezüstöt szerzett, Londonban bizo-
nyára elégedett lenne hasonló eredmény-

nyel. A 26 esztendôs Hidvégi Vid tornász 
elôször vesz részt az ötkarikás játékokon, 
összetettben és lólengésben próbál mi-
nél jobb helyezést elérni. Kedvenc szerén 
van esélye a döntôbe jutásra. A 23 éves 
Juhász Vanda gerelyhajító a B szinttel 
kvalifikálta magát a londoni olimpiára, 
a júniusi helsinki Európa-bajnokságon a 
17. helyen végzett. Tôle tisztes helytállást 
várnak a szakemberek. 

M. S.

csak egy lépés a Bajnokok ligája
A Ferencváros kétszeres KEK-gyôztes, az FTC aranydiplomájával kitüntetett nôi kézilabdacsapata ôsztôl a Bajnokok Ligájában 
szerepel. Elek Gábor együttese megerôsödve várja az új idényt és az elsô tétmérkôzést a szlovákiai Michalovce ellen.

még véget sem ért az elôzô évad, 
máris jöttek a hírek, hogy milyen 

változások lesznek a Fradi keretében. 
A Népligetben folytatja pályafutását az 
elmúlt tíz évben a Gyôri ETO színeiben 

játszó 125-szörös válo-
gatott balszélsô, Vérten 
Orsolya (1. kép). A 30. 
születésnapját július-
ban ünneplô Vérten ko-
moly erôsítést jelent a 
Bajnokok Ligájában jó 
szereplésre készülô Fe-

rencváros számára. A jobbszélsôként és 
jobbátlövôként is gólerôs játékra képes, 
18 éves Szekerczés Luca szekszárdról ér-
kezett a Népligetbe. A korosztályos válo-
gatottakban is bemutatkozó ifjú hölgy a 
jövô embere lehet.

Két évre kötelezte 
el magát a Fradihoz a 
spanyol Nerea Pena (2. 
kép). A 22 esztendôs 
balátlövô biztos pontja 
volt a tavaly decem-
beri brazíliai világbaj-
nokságon bronzérmet 
nyert spanyol váloga-
tottnak. Noha a 2010-

es dán–norvég közös rendezésû Euró-
pa-bajnokságon az ibériaiak csak a 11. 
helyen végeztek, Penát beválasztották a 
torna All star-csapatába. Klubcsapatával, 
az Itxako Reyno de Navarra együttesével 
2011-ben BL-döntôs volt, a fináléban ösz-
szesítésben egyetlen góllal maradtak alul 
a norvég Larvikkal szemben.

A hagyományosan kitûnô utánpótlás 
legjobbjai az új szezonban a felnôttek kö-
zött készülhetnek. Ferenczi Annamária, 
Kiss Nikolett, Kocsis Ágnes és Szendrei 
Barbara eddigi remek teljesítményének ju-
talma, hogy Elek Gábor csapatával együtt 
edzhetnek, és alkalmasint néhány percre 
belekóstolhatnak az NB I. levegôjébe.

A korábbi csapatból ketten távoztak a 
Népligetbôl. A 20 éves szerb átlövô, Je-
lena Živković a Bajnokok Ligája-gyôztes 
montenegrói Buducsnoszt Podgoricához 
igazolt (új klubja kölcsönadta a horvát 
Podravka Koprivnicának). A 21 éves bal-
szélsô, Szádvári Krisztina a Vác együtte-
séhez szerzôdött.

A szakmai stáb összetételében is tör-
tént változás. A vezetôedzô munkáját 
évek óta segítô Golovin Vlagyimir – aki 
egyúttal a juniorok trénere is volt – más 
klubban folytatja, utódja az ôsfradistának 

számító Kende Péter, az 1998–99-es fiú-
csapat eddigi irányítója lett. 

szépen gyógyul a májusban térdope-
ráción átesett Szamoránsky Piroska, a 
nyár második felében ô is elkezdheti az 
edzéseket. A vállával bajlódó Dajka Bet-
tina állapota is fokozatosan javul, így az 
ô visszatérésére sem kell már sokat várni. 

Július elején az európai szövetség 
Bécsben rendezte meg a 2012–2013-as 
Bajnokok Ligája selejtezôinek sorsolását. 
A Ferencvárosnak szerencséje volt, hi-
szen nem egy csoportban kell kiharcolnia 
a fôtáblára jutást, hanem egy párharcban. 
A Fradi ellenfele a szlovákiai Michalov-
ce (Nagymihály) lesz, az elsô mérkôzést 
a tervek szerint szeptember 19-én idegen-
ben játssza a csapat, a visszavágóra 22-én 
kerül sor a népligeti oroszlánbarlangban. 
A két csapat közti tudáskülönbség alapján 
az FTC számára kötelezô a továbbjutás. 

Lapzártakor a németországi Herzoge-
naurachban kisorsolták a fôtábla csoport-
beosztását. A selejtezô sikeres megvívása 
után a Fradi a norvég Larvikkal, a svéd 
sävehoffal és az orosz Dinamo Volgog-
ráddal küzdhet meg a nyolc közé jutásért, 
ahová az elsô két helyezett kerül.

M. S.

Összmagyar  diákfoci  Ferencvárosban
Július 1-jén az Albert Flóriánról elnevezett stadion gyepén 

gyûltek össze azok a fiatalok, akik a kilencedik alkalommal 
megrendezett Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbaj-
nokság területi selejtezôin túljutva a rangos sportesemény tró-
feájáért küzdhettek.

általános iskolás kategóriában – a korábbi eredmények is-
meretében nem meglepô módon – a kárpátaljai Beregsom csa-
pata gyôzött. A középiskolások megmérettetését pedig a duna-
szerdahelyi gimnazisták nyerték meg.

Az eseményt – amely évrôl évre több sportágat ölel fel – a 
2011-ben Prima Primissima díjat kapott Aranycsapat Alapítvány 
szervezi. Az alapítvány elnöke, Kû Lajos a rendezvény sporton 
túli céljáról már több fórumon is elmondta, hogy a sporthoz 
kapcsolódó kulturális események révén közelebb kerülnek egy-
máshoz és az anyaországi diákokhoz az elszakadt területeken 
élô magyar gyermekek.

A július elsô napján rendezett döntôre olyan neves futballis-
ták is eljöttek, mint a legendás Grosics Gyula vagy éppen Mé-
szöly Kálmán és Fenyvesi Máté. Az asztaliteniszezôket Jónyer 
István világbajnok képviselte. A mérkôzéseket figyelemmel kí-
sérte Melocco Miklós szobrászmûvész mellett Gyál polgármes-
tere, Pápai Mihály is.

A díjak átadásában – a kezdôrúgást is vállaló – dr. Bácskai 
János polgármester mellett részt vettek a megjelent sportolók és 
mûvészek is. Ferencváros polgármestere minden döntôbe jutott 
csapatnak átadott egy-egy, neves személyiségek által dedikált 
futball-labdát is.

A IX. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnok-
ság ôsszel más sportágakkal – sakk, asztalitenisz, birkózás, ké-
zilabda – folytatódik, jövôre pedig, ha minden jól alakul, már a 
tengerentúli magyar fiatalok is bekapcsolódhatnak a megméret-
tetésbe. forrás: www.ferencvaros.hu

1.

2.

rend a lelke mindennek
A legutóbbi számunkban megjelent, Egy aktív szépkorú címû írásunkat pontosítva: dr. Kazár Gyula édesapja a Közvágóhíd igaz-
gatója volt. A kiigazítást a munkájában és életvitelében is mindmáig rendkívül precíz dr. Kazár Gyula úr kérte.

Közlemény 
a Lónyay u. 46. szám alatti gyerek-háziorvosi rendelô és a Közraktár u. 24. szám alatti  
felnôtt-háziorvosi rendelô elérhetôségeinek változásáról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Ló-
nyay u. 46. szám alatti gyermek-házi-
orvosi rendelô és védônôi szolgálat és a 
Közraktár u. 24. szám alatti felnôtt-házi-
orvosi rendelô felújítás miatt zárva tart, 
elôreláthatólag 2012. augusztus közepéig. 
A felújítási munkálatok idôtartama alatt:

A Lónyay utca 46. szám alatti ren-
delôben dr. Kiss Éva és dr. Heller Ma-
riann gyerek-háziorvosok rendelései és 
a védônôi szolgálat 2012. július 4. nap-
ján szünetelnek, a IX., Vaskapu u. 23–29. 
szám alatti rendelô biztosítja az ellátást. 

2012. július 5. napjától a háziorvosok 
és a védônôk a IX., Vaskapu u. 23–29. 
sz. alatti rendelôben fogadják Önöket az 
alábbi rendelési idôben:

2012. július 5. napjától július 20. nap-
jáig dr. Heller Marianna szabadságon 
lesz, helyettesíti dr. Kiss Éva. Dr. Kiss 
Éva helyettesítés alatti rendelési ideje: 
hétfô 14.00–19.00, kedd 10.00–15.00 

(tanácsadás 8.00–10.00), szerda 12.00–
16.00 (tanácsadás: 10.00–12.00), csü-
törtök 8.00–13.00, péntek, páratlan hét 
8.00–13.00, páros hét 14.00–19.00.

2012. július 23. napjától augusztus 17. 
napjáig dr. Kiss Éva szabadságon lesz, 
helyettesíti dr. Heller Marianna. Dr. Hel-
ler Marianna helyettesítés alatti rendelé-
si ideje: hétfô 8.00–13.00, kedd 14.00–
19.00, szerda 10.00–15.00 (tanácsadás: 
8.00–10.00), csütörtök 12.00–16.00 (ta-
nácsadás: 10.00–12.00), péntek, páratlan 
hét 14.00–19.00, páros hét 8.00–13.00. 

A rendelô telefonszáma: 215-0876, 
06-70 283-3161

A IX. Vaskapu u. 23–29. sz. alatti ren-
delô tömegközlekedéssel megközelíthetô 
a 2-es, a 24-es, az 51-es és az 51/A villa-
mosjáratokkal.

A  Közraktár  utca  24.  szám  alat-
ti felnôtt-háziorvosok 2012. július 10. 
napjától fogadják Önöket a Czuczor  

utca 3. szám alatti rendelôben. Telefon-
szám: 216-1805.

2012. július 2. napjától július 31. nap-
jáig dr. Palkó Judit szabadságon lesz, he-
lyettesíti dr. Pintér Csaba és dr. Zentai 
Nándor.

2012. augusztus 1. napjától augusztus 
31. napjáig dr. Pintér Csaba szabadsá-
gon lesz, helyettesíti dr. Palkó Judit és dr. 
Zentai Nándor. 

A Czuczor utca 3. szám alatti szak-
orvosi rendelôben üzemelô szakrendelést 
ezen idôtartam alatt a IX., Mester u. 45. 
szám alatti szakorvosi rendelôben érhetik 
el. A szakorvosi rendelô tömegközleke-
déssel megközelíthetô a 2-es, a 24-es, az 
51-es és az 51/A villamosjáratokkal. Te-
lefonszám: 455-4500.

A rendelôk mûszaki állapotának fel-
újítása közös érdekünk, ennek érdekében 
az okozott kellemetlenségért megértésü-
ket és együttmûködésüket kérjük.
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Apróhirdetések
Gumiszerelô mûhelynek alkalmas 
területet, helyiséget keresek meg-
vételre, illetve hosszú távú bérletbe 
a IX. kerületben! Ajánlatokat a 
06-20 966-9235-ös számra vagy 
a paulusgumi@mail.datanet.hu 
címre várom.

REDÔNYÖK LEGOLCsÓBBAN 
A GYáRTÓTÓL! Mobil-fix szú-
nyogháló, napellenzô, újdonságok. 
Kerületieknek 10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30 401-1029

Villanyszerelés, hibakeresés társas-
házak részére is. Villanybojlerek 
vízkôtelenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 06-30 
296-5590. 0-tól 24 óráig hívható.

Kéménybélelés, szerelt és turbós 
kémények készítése, kémények 
átépítése teljes körû ügyintézéssel. 
szabó Balázs, tel.: 06-20 264-3553

A férfiaknak egy bizonyos életkor 
után valami pluszra van szükségük 
a partnerkapcsolatukban.  
PARTNER PLUsZ kapszula.  
Kapható a Nagyvárad téri patiká-
ban, Bp., Üllôi u. 121. (Nagyvárad 
tér mellett).

Ferencvárosi gyorsszerviz 0-tól  
24 óráig. Víz-, gáz-, fûtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. Tel.: 322-1036, 06-70 
246-5753

Dajka-, gyermekfelügyelô-,  
gyógypedagógiai asszisztenskép-
zés. Kaszaképzô. Tel.: 276-5918, 
nysz.: 01006404

sikeres egyetemi szintû rajzi  
felvételi felkészítés iparmûvész-
tôl a Mester utcában. Tel.: 06-20 
620-5211

OKTATás: matematika-, fizika-
tanítás Önnél! Nagy hatékony-
sággal szaktanártól!  
Tel.: 06-20 959-0134

Matematika-, fizikakorrepetálást, 
pótvizsgára felkészítést vállalok 
Pesterzsébet központjában.  
Mobil: 06-70 532-4476;  
web: www.lipovszky.hu

ANGOL korrepetálást vállalok  
általános iskolások részére  
gyakorlattal. Házhoz megyek.  
Tel.: 06-20 463-8398, Varga 
Aranka.

Beszédcentrikus francia- 
oktatás kis csoportban  
a Corvin közben.  
Tel.: 06-20 544-6338

Rehabilitációs, speciális  
igényû úszásoktatás a  
Lobogó utcai tanuszodában.  
Érdeklôdni: Deák Judit,  
tel.: 06-20 532-9161

Olasz nyelvórák anyanyelvi  
tanártól, egyéni és kiscsoport, 
nyelvvizsga-felkészítés.  
Tel.: 06-30 509-8748

Fogsorkészítés-akció!  
Kivehetô mûfogsor 39 500 Ft/fog-
sor. Hívjon bizalommal!  
Tel.: 06-30 737-5251. 

A Ferencvárosi Közterület-fel-
ügyelet a lakossági kérdések, 
kérések, igények és panaszok 
hatékony kezelésének céljából 
a Ferencvárosi Önkormányzat-
tal együttmûködve 2012. július 
11-tôl üzembe helyez egy 0-tól 
24 óráig ingyenesen hívható 
zöldszámot: 06-80 399-999.

Stabil, értékálló befektetéS

Geotermikus társasház épül Budapest belvárosában, a IX. kerület Márton utca 10. szám alatt

Kiemelkedô minôségû budapesti 
társasházi lakások a belváros és 
az egyetemek közelében, kiváló 
közlekedési adottságokkal.

Környezetbarát épület
az épület energiaellátása alternatív energia hasznosításával 
történik. a fûtésre, hûtésre és a meleg víz elôállítására geo-
termikus energiát használunk, így az épületben nem történik 
égés, nincsenek kémények, így nincs károsanyag-kibocsá-
tás és környezetszennyezés.

energiataKaréKos laKásoK
a) fokozott hôszigetelés
az épület 44 cm vastag, fokozott hôszigetelésû porotherm téglából 
épül, fokozott hôszíigetelésû nyílszárókkal.
b) kedvezô fûtési költségek
a lakások fûtési és a melegvízellátási költsége körülbelül az 50 szá-
zaléka a gázfûtéses lakásokénak. tapasztalatunk alapján a J4 társas-
házban egy 50 négyzetméteres lakás fûtési költsége 7500 Ft/hó a téli 
hónapokban (6 hónap).
c) kedvezô hûtési költségek
a hûtéshez nincs szükség külön energiára. a földbôl feljövô 15˚C-os 
víz biztosítja azt, csak a keringetésnek van költsége. a hagyományos 
légkondicionálókhoz képest a megtakarítás 95 százalék. tapasztala-
tunk alapján a J4 társasházban egy lakás hûtési költsége 1500 Ft/hó a 
nyári hónapokban (3 hónap).
összegezve tehát: az éves fûtési-hûtési költség összesen egy 50 négy-
zetméteres lakásban 49 500 Ft, ami éves átlagban havi 4125 Ft-ot jelent.

allergiamentes otthonoK
a fûtés felületfûtéssel, padló- és falfûtéssel történik alacsony, 30–35˚C-
os vízhômérséklettel, így nincs a lakásokban felkavart por, mint a ha-
gyományos, radiátoros fûtés esetén, ahol a fûtôvíz 60–70˚C-os. a hû-
tés szintén felülethûtéssel történik, oly módon, hogy a mennyezetbe 
beépített hûtôcsövek lehûtik a levegôt a plafon közelében, amely a faj-
súlyánál fogva lesüllyed, így a lakás teljes térfogata hûvös lesz.
nincs káros hidegleveô-áramlás (amely önmagában is okozhat aller-
giát), és nincs felkavart por.
mint tudjuk, a porszemekhez tapadnak az allergiaokozók (házi poratka, 
pollenek stb.), amelyekel belélegezve alakul ki az allergiás megbetege-
dés. ezt itt kiküszöböltük.

Kiváló beFeKtetés
a lakások az új energetikai minôségtanúsítás szerint a legmagasabb, 
a+ kategóriába sorolhatók. ez a késôbbiekben jelentôs értéknöveke-
dést jelent az átlagos lakásokkal szemben.
a pénzügyi válság idôszakában, amikor államcsôdök is várhatóak, a 
pénzügyi befektetések és a bankbetétek bizonytalanságával szemben 
egy jó minôségû ingatlan stabil befektetést jelent, ami hosszabb távon 
megôrzi, sôt, növeli az értékét.

változatos alapterületû laKásoK
az épületben 36 lakás épül, 29–70 m2 közöttiek. megtalálhatók benne 
egyszobás, másfél, kettô-, háromszobás, valamint három szoba plusz 
étkezôs lakások egyaránt.

Függetlenség
mivel az épületnek saját energiaellátó rendszere van, így a tulajdono-
sok függetlenítik magukat az energiaszolgáltatók folyamatos áreme-
léseitôl.

az m10 társasház építése folyamatban van. a kulcsrakész átadás idô-
pontja 2012. augusztus 31.
a lakások egy része már elkelt. az építkezés jelenlegi stádiumában 
még van lehetôség a lakásbelsôk igény szerinti alakítására.

Kiváló elhelyezKedés
az m10 társasház a Középsô-Ferencváros méltán országos hírû re-
habilitációs övezetében épül. az egyetemek (orvosi, közgazdasági, 
elte, mûszaki) és a belváros közelsége miatt igen kedvezô az épület 
elhelyezkedése, ugyanakkor csendes, kis forgalmú, egyirányú utcában 
épül. egy kilométeres körzetben több bevásárlóközpont, iskola, óvoda 
található, valamint a nemzeti színház és a mûvészetek palotája. a köz-
lekedés szempontjából is kedvezô a hely a metró (Klinikák megálló 600 
méterre) és a villamosvonalak (haller és mester utcai megállók 200-200 
méterre) közelsége miatt.

amennyiben felkeltettük a figyelmét, és esetleg fontolgatja budapesti lakás vásárlását, várjuk szíves érdeklôdését  
a budapest iX. kerület, lenhossék utca 40. szám alatti irodánkban, szakembereink szívesen tájékoztatják.

terjék tímea, telefon: 30/625-8105          terjék iStván, telefon: 30/515-3517

KIváLó MInôSéGû, BudApESTI TárSASHázI LAKáSOK A BELvárOS éS  
Az EGyETEMEK KÖzELSéGéBEn, KIváLó KÖzLEKEdéSI AdOTTSáGOKKAL

márton ökoházak

Keresse a márton-Ökoházakat a Facebookon is!

www.hetivalasz.hu



AKTUÁLIS AJÁNLATAINK!

                             RENDKÍVÜLI AKCIÓK!

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 
HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából,a progresszív ,a munkaszemüveg és a fényresötétedő 

/Transitions / lencséket is beleértve!

HALLER OPTIKA
IX. Haller u. 23-25 
Nyitva: H-P: 10-18h

Tel: 06-1-877-60-63

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

   KONTAKTLENCSE KIPRÓBÁLÁSI AKCIÓ!

Új kontaktlencséseknek, az első pár lencsét ajándékba adjuk

A fenti akciók 2012.06.01. és 2012. 07. 31. között érvényesek.

HALLER OPTIKA II.
IX: Mester u. 45. IV. em. 
Nyitva: H-Cs: 8-18h  P: 8-13h

Tel.: 06-20-537-3262

 Fizetési  lehetőségek: készpénz,  bankkártya,  egészségpénztári     
  kártya, SZÉP kártya

www.halleroptika.hu

BÖRZSÖNY OPTIKA

IX.Börzsöny u. 19.

Nyitva: K:9-12 h Cs: 9-12 h

Tel.: 06-20-537-45-47

OREX ZÁLOG – TÖBBET AD KEVESEBBÉRT!

1093 Bp., Vámház krt. 13. 
Tel.: 215-1360
Nyitva: hétfő-péntek 7.30-17.30 
szombat 7.30-13 óráig

CSÖKKENTETTÜK
A KAMATOT!

14%!*

Törzskártyával
évi

24%

(90   napra 3,5%)

Kedvező hitellehetőség azonnal!
Nemesfém ékszerekre, nemesfém tárgyakra, 
kedvező kondíciókkal

SOKKAL TÖBBET 
ADUNK RÁ!

l!

CSÖKKE
AMA

TÖBBETOREX ZÁLOGG  T

AT
C24%

ÁLOGOGG – T

CS24%

*Éves normál alapkamat 
18%, egyéb feltételek 
a kifüggesztett tájékoztató 
szerint. Érvényes 
2012. január 1-jétől 
visszavonásig.


